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Vill du bli bättre på att leda medarbetare 
och grupper?

Då är denna branschanpassade utbildning rätt för dig! Vi går 

igenom ledarens roll, hur du får med dig andra och når bättre 

resultat genom tydlig kommunikation. Du lär dig att skapa 

engagemang, leda möten och delegera. Stort fokus ligger på 

samarbete, grupputveckling och personlig utveckling. 

   Sammanfattningsvis får du verktyg för att leda, motivera samt 

coacha dig själv, dina medarbetare och andra du samarbetar med.

SYFTE
Syftet med denna utbildning är att ge dig grunderna i ditt personliga

ledarskap så att du lättare kan initiera, driva och leda frågor i olika 

situationer och sammanhang. Frågor vi tar upp är exempelvis: 

Vem är jag som ledare? Hur prioriterar jag och sätter gränser? 

Hur kommunicerar jag för ökat engagemang och skapar positiva

samarbeten och resultat?

MÅL
Att stärka din förmåga att leda, kommunicera och förstå hur grupper 

utvecklas över tiden och hur du kan stödja en positiv gruppdynamik.

MÅLGRUPP
UCM Ledarskap är särskilt anpassad till dig som arbetar som stads- eller 

centrumutvecklare i centrum, på affärscentra, gallerior eller med handels- 

och näringslivsfrågor inom kommuner.

Jag har fått ett riktigt 

lyft i min roll som chef. 

Min verktygslåda är

 fylld för nya utmaningar.

s

Nöjda och glada deltagare.



ARRANGÖRER
UCM arrangeras av Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare. 
Samarbetspartners är Fastighetsägarna, Svensk Handel, Visita och Föreningen 
Sveriges Stadsbyggare.

info@svenskastadskarnor.se   •  www.svenskastadskarnor.se

UR INNEHÅLLET
JAG SJÄLV OCH ANDRA I SAMARBETE
•  Chef, ledare, coach
•  Att kommunicera mitt uppdrag och sätta gränser
•  Göra rätt sak och göra saker rätt
•  Vem är jag, vem är andra – Självinsikt genom Myers Briggs Type Indicator

ATT LEDA GRUPPER – UTAN ATT VARA CHEF
•  Skapa engagemang i grupper
•  Att delegera och få resultat– även om du inte är chef
•  Effektiva möten, fysiska och digitala
•  Grupputveckling och ledarskap

MEDVETEN KOMMUNIKATION
•  Vaga budskap och klargörande frågor
•  Feedback och P vs M-modellen
•  Kommunikation i förändringsprocesser
•  Att bryta negativa samspel- och kommunikationsmönster

I denna kurs använder vi personlighetstestet Myers Briggs Type Indicator, MBTI. 
MBTI används främst för självkännedom och grupputveckling. Det ger förståelse för 
hur vi samarbetar, kommunicerar och lägger upp vårt arbete, samt hur vi med tydlig 
kommunikation når fram och kan nyttja egna och andras styrkor. Kostnader för 
MBTI-testet ingår i kursavgiften. 

PRIS
16 900 kr ex moms för medlemmar* 21 900 kr ex moms för övriga
I deltagaravgiften ingår MBTI-testet samt enklare kursdokumentation. 
* Gäller medlemmar i Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare.
 

ANMÄLAN
Anmäl dig snarast, dock senast den 10 april till https://bit.ly/3D632dt
Antalet platser är begränsat till 12 personer. Först-till-kvarn-principen gäller.  

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

TID & PLATS
20-22 APRIL 2022 I MALMÖ

UTBILDNINGSANSVARIG: Tomas Kruth
070-831 71 48
tomas.kruth@svenskastadskarnor.se                

KURSSAMORDNARE: Marlene Hassel
070-657 52 99
marlene.hassel@svenskastadskarnor.se

ARRANGÖRER

Södra Vallgatan 5 • EC Södertull • 211 40 Malmö
info@svenskastadskarnor.se   •  www.svenskastadskarnor.se

UR INNEHÅLLET
Kursen har fokus på träning och praktiska övningar, varvat med 
kortare genomgångar och reflekterande samtal.

COACHANDE LEDARSKAP
•  Vad innebär ett coachande ledarskap?
•  När kan man coacha?
•  Grunder och färdigheter för coachning
•  Fallgropar i ett coachande samtal
•  Utveckla engagemang och ansvar

KOMMUNIKATION
•  Leda samtal framåt (utan att verka ”bossig”)
•  Non Violent Communication
•  Aktivt lyssnande
•  Kraftfulla frågor
•  GROW – att få från tanke till handling

ATT LEDA MEDVETET, INSIKTSFULLT OCH MODIGT 
•  Fokus och närvaro
•  Medvetna mål
•  Undanröja hinder och motstånd
•  Uppmärksamma och bryta härskartekniker och andra negativa samspel
•  Reflekterande samtal – få hjälp från gruppen

EGNA AKTUELLA SITUATIONER
I denna kurs får du tillfälle att ta upp egna aktuella utmaningar och situationer och hitta 
lösningar och vägar framåt. Du får tillsammans med de övriga kursdeltagarna praktiskt prova 
på olika metoder som triadcoaching, ettords-coachning, klargörande frågor och reflekterande samtal. 

PRIS
xxxx kr ex moms för medlemmar*    xxxx kr ex moms för övriga
I deltagaravgiften ingår x luncher samt gemensam middag första kvällen.
* Gäller medlemmar i Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare.
 

ANMÄLAN
Anmäl dig snarast dock senast den x månadi till anmalan@svenskastadskarnor.se 
För att få bäst resultat av kursen är antalet deltagare begränsat till 6-18 personer.
Anmälan är bindande och faktureras i samband med din anmälan.Vid förhinder kan platsen 
verlåtas till en kollega.  Avbokning kan göras senast 14 dagar före kursstart mot uppvisande 
av läkarintyg. Vid avbokning med läkarintyg senare än 14 dagar före kursstart återbetalas 
50% av deltagaravgiften. Vi förbokarhotellrum.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA
Utbildningsansvarig    Kurssamordnare
Tomas Kruth, 072-536 06 19                Marlene Hassel, 070-657 52 99
tomas.kruth@svenskastadskarnor.se  marlene.hassel@svenskastadskarnor.se

TID & PLATS

Utbildningen 
genomförs av 
Helena Sund, Sund 
Resurs i Malmö. Sedan 
år 1999 erbjuder Sund 
Resurs öppna och 
företagsanpasade kurser 
inom sälj, ledarskap och affärsutveckling samt 
utveckling av individer, företag och organistioner. 
Genom åren har företaget samarbetat med 
olika city- och centrumorganisationer i 
utvecklingsprojekt och med verksamhets- 
och ledarskapsutveckling.

X MÅNAD KL 10.30-19.00, 
SVENSKA STADSKÄRNOR, EC SÖDERTULL, SÖDRA VALLGATAN 5,  MALMÖ

Utbildningen genomförs 
av Helena Sund, 
Sund Resurs i Malmö. 
Sedan år 1999 erbjuder 
Sund Resurs öppna och företagsanpassade 
kurser inom ledarskap, kundbemötande och 
affärsutveckling. Genom åren har företaget 
samarbetat med city- och centrumorganisa-
tioner i en mängd utvecklingsprojekt samt 
med verksamhets- och ledarskapsutveckling.


